
ŁAPYTANlE OFERTOWE

1. Zamawiający

Dom Pomocy Społecznej ,,Chemik" przy ul. Korotyńskiego 1 0,02-121\Alarszawa1

zaprasza do udziału w postępowaniu na: "lnstalacja systemu CCTV oraz

przystosowa n ie natyn kowej i nstalacj i elektrycznej w pom ieszczen i u

(izolatka) w Domu Pomocy Społecznej ,,Chemikn' przy ul. Korotyńskiego 10

w Warszawieo'.

2. Pzedmiotzamowienia

lnstalacja systemu CCTV oraz przystosowanie natynkowej instalacji

elektrycznej w pomieszczeniu nr 7 (izolatka)w Domu Pomocy Społecznej

,,Chemik" przy ul. Korotyńskiego 10 w Warszawie, zgodnie z Proiektem

Technicznym z dnia 25.05.2021r.

3. Terminy realizacji zamowienia

l ETAP PRAC najpóźniej 7 dni od podpisania umowy do dnia 16 sierpnia

2021 r.

lI ETAP PRAC - najpóźniej od dnia 20 września do dnia 30 września2021 r,

4, Okres gwarancjiz

Prace instaIacyjno-budowlane - 60 miesięcy,

Wyposażenie i materiały zgodnie z gwarancią producenta, nie krótszą niż

24 miesiące.

5. tVliejsce itermin żożenia ofeńy

Dom Pomocy Społecznej ,,Chemik"
ul. Korotyńskiego 10

02-121Warszawa

' Podac nazwę
' Jeśli jest Wymagany.



sekretariat p.3

z dopiskiem ,,lnstalacja systemu CGTV"

do dnia 23.07.2021 r. do godziny 12.00

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofeń3

1LQena : wa93 100 o/o,

7. Termin otwarcia ofert

W dniu 23.07.2021 r. o godzinie 13.00

8. Warunki płatności

Zgodnie z zapisarni Unnowy

g. Osoby upowaznione do kontaktu z wykonawcami

Andrzej Piskała tel.22 882 58 37 wew. 120

Marcin Maranda tel. 22 882 58 37 wew. 119

10. Sposob przygotowania ofertya

ofeńę naIeży sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, następnie

wysłać na adres: Dom Pomocy Społecznej ,,Chemik" przy ul.

Korotyńs kieg o 1 0, 02-121 W arszawa, sekretariat pom. 3.

11. Zamawiający dopuszcza mozliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma

wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze ofeńy w ramach zastosowanych

kryteriow ofeń.

12. W załączeniu do zaproszenia przesyłamys

projekt Umowy

klauzula informacyjna dot. przepisów RODO

pozostałe dokumenty, w szczegolności (Projekt Techniczny oraz Przedmiar)

do wglądu w siedzibie Domu Pomocy Społecznej ,,Chemik" przy ul. Korotyńskiego

10,02-121|Narszawa, u p. Andrzeja Piskała od poniedziaŁku do piątku w

] obllgatorylrrym kryteriunr,jest Zawsze cena Oprócz ceny moźna Stosovvać kryteri:: dotyczaoe Właścjwości kupowanego śWiadcżenia.
' Nalezy dookreglic Wymagania co do formy oferty

ńiyrnien jc załącżniki przekaź,",wane vvykonawco!,]r,



godzinach 8.00 - 15,00 lub u p, fVlarcina l/aranda od poniedziałku do piątku w

Eodzinach 8.00 - 15,00.

Zastępca Dyrekiora
Domu Pomocy Społecznej


